Statut Fundacji pod nazwą "Tęczowy Kocyk". Tekst jednolity na dzień 26.05.2020r.

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ
„Tęczowy Kocyk”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą “Fundacja Tęczowy Kocyk” zwana w dalszej treści Statutu
“Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991, Nr 46, poz. 203) i Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundatorem Fundacji jest: Aleksandra Kaleta, zwana w dalszej treści Statutu
„Fundatorem”.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
Siedzibą Fundacji jest ul. Dworcowa 1/1, 46-100 Namysłów.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. )
§6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja Tęczowy Kocyk”. Fundacja może
wyróżniającego ją znaku graficznego.
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używać

§7
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§8
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i martwo;
2. Obsługa szpitali w zakresie dostarczania przedmiotów służących do godnego pochówku
dzieci urodzonych przedwcześnie i martwo;
3. Działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza;
4. Ochrona i promocja zdrowia;
5. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i lokalnych społeczności;
6. Działalność wspomagająca aktywizacje osób wykluczonych;
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
8. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości;
9. Organizacja wolontariatu i jego promocja;
10. Ochrona Praw Pacjenta;
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
12. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami,
organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze zadań pożytku
publicznego.
§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób,
placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:
1. Przygotowanie przedmiotów służących do godnego pochówku dzieci urodzonych
przedwcześnie i martwo;
2. Tworzenie i prowadzenie :
a) warsztatów rękodzielniczych;
b) grup rękodzielniczych;
c) centrów integracji społecznej;
d) warsztatów aktywizacji zawodowej;
e) ośrodków szkoleniowych;
f) placówek edukacyjnych;
g) punktów konsultacyjnych;
h) ośrodków interwencyjno-poradniczych;
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i) organizowanie grup wsparcia dla rodziców po stracie.
3. Pomoc finansową i rzeczową;
4. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i
kulturalnych;
5. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
konferencji, sympozjów, seminariów;
6. Organizację imprez charytatywnych i aukcji oraz zbiórek publicznych;
7. Organizowanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców, opiekunów;
8. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie działalności wolontariuszy;
9. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz multimedialnej;
10. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości;
11. Promowanie przedsiębiorczości społecznej;
12. Aktywizacja osób wykluczonych;
13. Prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów;
14. Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.
§11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§12
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2000zł – (słownie : dwa
tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundację,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) operacji finansowych,
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§12a
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
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pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem
zadań statutowych Fundacji;
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

zgodnie

z

Rozdział III a Działalność Gospodarcza Fundacji.
§15a
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
2. Do podjęcia działalności gospodarczej niezbędna jest Uchwała Zarządu podjęta
jednomyślnie.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
4. Członkowie zarządu fundacji mogą być zatrudnieni przez nią do realizacji jej celów
statutowych.

4

Rozdział IV. Organy Fundacji
§16
1. Organem zarządzającym Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od
Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 ( trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych na czas
nieokreślony;
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą Uchwałą Rada Fundacji. W przypadku rezygnacji wszystkich członków
Rady, kolejną Radę powołuje Fundator.
4. Z pierwszego składu członków Rady, Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady
Fundacji;
5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji, powołanie
kolejnego Przewodniczącego musi zapaść większością 2/3 głosów członków Rady przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Przewodniczący Rady
przesyła informację o terminie posiedzenia Rady pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
posiedzeniem.
8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Rady, lub
w skutek odwołania;
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji;
11. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte
wykonywanie funkcji członka Rady;
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania tej funkcji;
c) niespełniania obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 3 (trzy)
miesiące;
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
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12. Rada Fundacji zwoływana jest przez Prezesa Zarządu Fundacji lub Przewodniczącego
Rady Fundacji; Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
13. W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie
dokumenty Fundacji może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we
wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji.
14. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek Rady fundacji ma
prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym;
15. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji;
16. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Rady w czasie rzeczywistym,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie
Rady mogą wypowiadać się w toku Posiedzenia Rady, przebywając w miejscu
innym niż miejsce posiedzenia Rady;
c) wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Rady.
§ 18
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;
Nadzór nad działalnością Fundacji;
Opiniowanie rocznego planu finansowego;
Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
Ocena pracy i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Fundacji
Przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Rady;
Opiniowanie nabycia lub zbycia przez Fundację nieruchomości lub innych środków
trwałych;
8. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
9. Proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów
Fundacji ;
10. Wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa
Handlowego i innych przedsięwzięć;
11. Wyrażenie opinii w sprawie połączenia z inną Fundacją;
12. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany statutu;
13. Wyrażenie opinii w sprawie Likwidacji Fundacji;
14. Obsługa techniczna Rady Fundacji i przechowywanie jej dokumentów.
§19
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych na czas
nieokreślony;
2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i
celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację;
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3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator w drodze Uchwały. Następnych
członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd, w drodze jednomyślnej Uchwały.
4. Fundator może pełnić funkcje członka Zarządu Fundacji, może też być jej Prezesem;
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji;
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu
przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
posiedzeniem.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są minimum raz w roku do 30 czerwca, kolejne zwołanie
Zarządu może się odbyć na wniosek 2/3 członków Zarządu Fundacji;
8. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Uchwały w przypadku powołania 2 członków Zarządu Fundacji podejmowane są
jednomyślnie.
10. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie
lub dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie w przypadku Zarządu
składającego się z co najmniej 3 osób;
11. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji
jednoosobowo w przypadku Zarządu dwuosobowego;
12. W przypadku dwuosobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa
Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach
dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji
składa Prezes Zarządu.
13. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo w
skutek odwołania;
14. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu;
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania tej funkcji;
c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa)
miesiące;
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w pkt 14, odwołanie członka
Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych
członków Zarządu. Zapis zawarty w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, gdy skład
zarządu jest dwuosobowy.
16. W przypadku zarządu dwuosobowego, odwołanie któregokolwiek z członków Zarządu
leży w kompetencji Rady Fundacji;
17. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Zarządu w czasie rzeczywistym,
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b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie
Zarządu mogą wypowiadać się w toku Posiedzenia Zarządu, przebywając w
miejscu innym niż miejsce posiedzenia Zarządu;
c) wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Zarządu.
§ 20
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1.
2.
3.
4.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia,
ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
6. realizacja programów działania Fundacji,
7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, oraz podawanie
sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach
internetowych Fundacji,
8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem;
10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
§21
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i
za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§22
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

8

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek dwóch członków Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa
w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których
działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu
§24
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, lub na
wniosek Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§25
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.
§26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Opolu.
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